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 06/2021שאלות הבהרה למכרז תשובות ל  הנדון:  
 ת כפר יונה לעריכת ביטוחי עיריי                                    

 
פרק וסעיף   מס"ד  

 רלוונטיים 
 תשובות   נוסח השאלה/הבקשה לשינוי 

אנו מבקשים לאפשר הגשת הצעת     סייבר ביטוח  1
מחיר לביטוח סייבר כאופציה בלבד  

 ולא כחובה  

המכרז כולל בקשה להצעות 
ביטוח בתחומי הרכוש והחבויות  

)אש רכוש, צד שלישי, מעבידים,  
אחריות מקצועית וכספים 

( ובתחום  1להלן: פרק  –בהעברה  
 (. 2הסייבר )להלן: פרק 

 
  2-המציע רשאי להגיש הצעתו ל

 . הפרקים יחד או רק לפרק אחד
העירייה רשאית לרכוש ביטוח  

 בתחום הסייבר כאופציה.
סייג   ף לכל אחת מהפוליסות יתווס כללי   2

 לפי נוסח חברתנו  וסייג סייבר  קורונה 
הסייגים ייבחנו בהתאם 

הביטוח. לדרישות  םהתאמתל
מובהר כי וועדת המכרזים ו/או 

יועצי הביטוח יוכלו לאשר  
ובלבד   עירייהחריגות מדרישות ה

שהחריגות אינן מהותיות לדעתם  
של היועצים או לדעת וועדת  

המכרזים או במקרה שאין מניעה  
לקבל את החריגה הגם שהיא  

 מהותית.
בכל מקרה, הסייגים כפופים 
לאישור המפקח על הביטוח 

 לנוסח החריג. 
סעיף שם    5עמ'  3

 המבוטח  
מסעיף שם המבוטח: החברה הכלכלית  

אנו מבקשים לקבל תיאור  ,  כפר יונה 
מדויק של הפעילות וכן מחזורי  

 הפעילות. 

החברה הכלכלית הינה זרוע  
הביצוע של העירייה לכל 

פרוייקטי הפיתוח של העיר  
בתחום הבנייה והתשתיות. 

החברה הינה בבעלות מלאה של  
 העירייה. 

נה  שווי מוערך של פרוייקטים בש
 מיליון ₪.  30  -כ –

בפוליסות צד שלישי, חבות מעבידים   כללי   4
ואחריות מקצועית תתוספנה המילים  

"פעילות כלשהי של המבוטח מתקיימת  
בהתאם לדרישות כל דין/תקנה /צו  

וברשות המבטח קיימים כל האישורים  
עדכניים למועד הפעילות לרבות אך לא  
מוגבל אישור מכבי אש, אישור ממונה  

יחות, בודק מוסמך והמצאתם  בט
 למבטח בכל עת שיידרש 

 לא ניתן לאשר.
בקשת המבטחים הינה בניגוד  

להוראות המפקח על הביטוח כי  
אין להתנות כיסוי ביטוחי בקיום 

 אמצעי מיגון.

ביטוח אחריות   5
 מקצועית  

היות ובשנים אחרונות המבוטחים לא  
 רכשו ביטוח אחריות מקצועית,

תביעות שצורף למכרז   ואישור נסיון
 אינו כולל מידע לגבי ביטוח זה,

לא היו תביעות בהקשר למהות  
 הביטוח המבוקש. 

 



אנו מבקשים לקבלת הצהרת המבוטח  
בקשר לעבר ביטוחי ונסיון תביעות  

 .  2018-2021לשנים  
 מבוטל   – הסעיף  25סעיף   7עמ'  6

הגדרת אתר בביטוח רעידת אדמה  
 מוכתבת ע"י חוזים עם מבטחי משנה  

 ולכן אינה ניתנת לשינוי 

 לעיל.  2ראה סעיף  

בכל הפוליסות יירשם כי הכיסוי   כללי   7
לא יחול על רכוש וחבויות   הביטוחי

השייכים לתאגיד מים ומכון טיהור  
 שפכים )מט"ש(   

 
 
 

זה לא רשום במכרז, ולכן השאלה  
 מתייתרת. 

נחלים, נהרות,    העירייה האם בשטח  כללי   8
 אגמים או מקווה מים? 

במידה וכן , אנו מבקשים לדעת מי  
הגורם האחראי בגינם וכן מי מטעם  

שלום הציבור  המועצה אחראי על 
 באתרים אלה? 

 אין 

 אין  ?  טדיוניםצאי העירייה האם בשטח  כללי   9
 אין  חברות שמירה?   עירייה האם ברשות ה  כללי  10
 אין  חברות הסעות?   עירייה האם ברשות ה  כללי  11
אתרים לפינוי   העירייה האם בשטח  כללי  12

 פסולת? 
במידה וכן אנו מבקשים לקבל מידע  

המפעיל אותם, האם  ביחס לגורם 
 מקיים ביטוחים עצמאיים וכן לוודא 

קיום כל האישורים על פי דרישות החוק  
לרבות, אך לא מוגבל, אישור מכבי אש,  

אישור רשיון עסק, אישור משרד  
 לאיכות הסביבה  

 אין 

 האם בשטח המוניציפלי של העיריה    13
 מקומות קדושים ו/או אתרי תיירות ? 
במידה וכן מי הגורם האחראי בגינם  
לשלום ציבור המבקרים ומה הסדרי  

 הפיקוח שמקיימת העירייה?  

 אנדרטת בית ליד 

כמו  תמיד , אנו נשמח לבצע שערוך    14
 נכסי  )מבנים( המועצה.  
רשימת נכסי  וכן אנו מבקשים לקבל 

 העירייה .

 ניתן להסכים לסקר. 

, סעיף    3עמ'  15
 תקופת הביטוח  

, בסוף השורה  3, שורה  5.2סעיף  
תתוספנה המילים " ו/או כפי שיסוכמו  

 בין המבוטח למבטח"  
 

  –המילה "מוצעים"   2, שורה  5.3סעיף  
מבוטלת ומוחלפת במילים "כפי  
 שיסוכמו בין המבוטח למבטח"  

 לא ניתן. 
 
 
 

 ניתן לקבל. 

, המילים "...וכן לפצל את   1+2שורות    15, סעיף  4עמ'  16
  –הביטוחים בין המציעים השונים"  

 מבוטלות  

 לא ניתן לקבל. 



 לעיל.  2ראה סעיף     הסעיף מבוטל –ה    19סעיף קטן   19, סעיף  4עמ'  17
 ניתן לקבל.  מבוטל   – הסעיף  20, סעיף  4עמ'  18
, תנאים   5עמ'  19

  1כלליים, סעיף  
 שם המבוטח  

, אחרי המילים "...ו/או מפעילי   2שורה  
חוגים" תתוספנה המילים "למעט  

 . הגובים דמי השתתפות בעצמם"
 
 

, אחרי המילים "מידנת ישראל"  3שורה  
תתוספנה המילים "בגין מעשי ומחדלי  

 המבוטח"  
 

, המילים "...ו/או מפעילי חוגים   9שורה  
 מבוטלות – בדים של הנ"ל"  ו/או עו

 
  –המילים "ו/או מתנדבים"    10שורה  

 מבוטלות 
 
 

 ניתן לקבל. 
 
 
 
 

נסכים להוסיף:   -לא ניתן לאשר 
"בגין פעילות שלמדינה יש זיקה  

 אליה". 
 

לאחר שנתקבל השינוי   לא ניתן 
 . 2בשורה  

 
 

 לקבל.  לא ניתן 

  –המילים "ללא הדדיות"   1שורה     5, סעיף  5עמ'  20
 מבוטלות  

 
המילים "...או    2ה, שורה  5סעיף קטן  

    מבוטלות  –בעל פה"  
 

 מבוטלות    –וכן המילים "או מכללא" 

 לקבל.   לא ניתן 
 
 

 ניתן לקבל 
 
 

 ניתן לקבל 
המילים " ...אך בשום מקרה לא   2שורה     7, סעיף  6עמ'  21

ישמשו כתנאי לקיום חבות המבטחים  
  מבוטלות –בעת מקרה ביטוח"  

 . 4 -ו  2ות ראה תשובה לשאל 

 לקבל. ניתן  מבוטלת   –המילה "מלאה"   1שורה   10, סעיף  6עמ'  22
 מבוטלת   - 1סיפא   16, סעיף  7עמ'  23

 
 מבוטלת  –  2סיפא  

 
, המילים "רק   4+  3, שורות  3סיפא  

אם דרישה כזאת אינה סותרת כל  
מחויבות של המבוטחים ו/או גופיהם  

 הנכללים בהגדרת שם המבוטח"  

 שאלה לא ברורה. 
 

 שאלה לא ברורה. 
 

 שאלה לא ברורה. 

המילים "...של השנה   2שורה     18, סעיף 7עמ'  24
מבוטלות ומוחלפות   –שנסתיימה"  

במילים " כפי שיסוכמו בין המבוטח  
 למבטח"  

 לא ניתן לקבל. 

, המילים "...אם בפוליסות   1+2שורות     23, סעיף  7עמ'  25
  –רכוש שונות , אצל אותו מבטח או"  

 מבוטלות 

 לא ניתן לקבל. 

 מבוטל  – הסעיף    25, סעיף  7עמ'  26
הגדרת אתר בביטוח רעידת אדמה  

 מוכתבת ע"י חוזים עם מבטחי משנה  
   ולכן אינה ניתנת לשינוי

 . 2ראה תשובה לשאלה 

תתוספנה    1, בסוף הסיפא  2שורה   32, סעיף  8עמ'  27
 המילים "ככל שניתן"  

 

ניתן לקבל, ובלבד שהמבטחת  
את הנושא/סוגיה לידיעה  תביא 

 ולדיון אצל המבוטחת. 



 
 , בסוף הסעיף תתוספנה המילים  3שורה  

 "  2016"כפוף לתנאי הפוליסה ביט 

 
 ניתן לקבל. 

בסוף הסעיף תתוספנה המילים   34, סעיף  8עמ'  28
"ובתנאי כי אין בכך משום ויתור על  

חובות המבוטח וזכויות המבטח על פי  
 "  1980חוק חוזה הביטוח תשמ"א 

 ניתן לקבל 

, סעיף   9עמ'  29
 סייבר  

 . 1ראה תשובה לשאלה  מבוטל   – הסעיף 

, סעיף  11עמ'  30
הרחבות על  

בסיס נזק  
ראשון למקרה  

ולתקופה מעבר  
 לסכומי הביטוח  

 "מעבר"  המילה   , של הכותרת  2שורה  
ומוחלפת במילה "כלול   מבוטלת -

הרחבות    –  3כמפורט בפרק 
   2016לפרק א' " מנוסח ביט  

מתן כיסוי להרחבות מעל  
לסכומי ביטוח לעולם  מחייב  

 תמחור נוסף ורכישת כיסוי נוסף   

ובלבד  למעט תשתיות ניתן לקבל, 
  םאינהסכומים  שיתווסף ש 

 לביטוח חסר.  פיםכפו

. נזק ללוחות חשמל  5הסעיף ייקרא:     5, סעיף   11עמ'  31
 ₪ "   1,000,000ושנאים עד לסך  

  - סכום הביטוח יעודכן ל
₪ כמבוקש. יתר המלל   1,000,000

 בסעיף יוותר על כנו. 
   8, סעיף   11עמ'  32

 
₪ " מוחלפת    8,000,000הספרה "
 ₪ "   4,000,000בספרה "

 לא ניתן 

 מבוטל   – הסעיף    9, סעיף   12עמ'  33
 

 לא ניתן 

, סעיף  12עמ'  34
14   

 . 2016בהתאם לביט  "  3.12תתוספנה המילים "לפי הרחבה 

סעיף  , 12עמ'  35
16 

" מוחלפת במילים    400,000הספרה "
₪ למקרה ולא יותר   100,000"עד לסך 

 ₪ לתקופת הביטוח"   200,000מסך 
 

 . 2ראה תשובה לשאלה 

, סעיף  12עמ'  36
18 

בסוף הסעיף תתוספנה המילים "כנגד  
סיכוני אש בלבד ובערכי שוק בלבד ולא  

₪ למקרה ולתקופת   500,000יותר מסך  
 הביטוח"  

₪ למקרה   500,000לקבל ניתן 
ולתקופת ביטוח, אך לא רק נגד  

סיכונים בהתאם   –סיכוני אש  
וליסת  לסיכונים המפורטים בפ 

רכב תקנית, למעט כאמור במכרז  
 פריצה ושוד. בגין סיכוני 

, סעיף  12עמ'  37
19 

, אחרי המילים "...לרבות כיסוי   2שורה  
כל הסיכונים" תתוספנה המילים "לפי  

 "  2016מנוסח ביט   3.20הרחבה 
 

 מבוטלות   – 3,4,5,6וכן השורות  

 ניתן לקבל. 
 
 
 

 . 2ראה תשובה לשאלה 
, הסעיף  12עמ'  38

האחרון בעמ'  
 זה  

רשלנות   12.5אחרי המילים "סעיף  
רבתי" תתוספנה המילים " ובתנאי כי  

אין בכך משום ויתור על חובות המבוטח  
וזכויות המבטח על פי חוק חוזה  

 " 1980הביטוח תשמ"א 

 ניתן לקבל 

, סעיף   13עמ'  39
 הרחבות נוספות  

, המילים "...ייחשב כל  1סעיף א , שורה 
שטח הרשות כאתר אחד לצורך בקביעת  

 מבוטלות   – ההשתתפות העצמית" 

 . 2ראה תשובה לשאלה 
 
 
 



ראה את ההסבר מעלה ביחס להגדרת  
 . אתר בביטוח רעידת אדמה

 
  מבוטל   –סעיף ב, הסעיף  

 
 

 . 2ראה תשובה לשאלה 

, סעיף  13עמ'  40
סייגים לחבות  

 המבטח 

  –,  המילים "בעלי חיים"   1.2.5סעיף  
 מבוטלות 

 
ובסוף הסעיף תתוספנה המילים  

- ₪ למקרה ו 100,000"צמחיה עד לסך 
 ש"ח לתקופת הביטוח"  200,000

 לקבל.  לא ניתן 
 
 

 . 2 ראה תשובה לשאלה

, סעיף  13עמ'  41
סיכונים נוספים  

 מבוטחים  

 מבוטל  –  3.1סעיף  
 

  3.1כמפורט בסעיף הרחבת פריצה תהא 
 2016מנוסח ביט 

 לקבל.  לא ניתן 
 

הפוליסות ממילא כפופות לביט  
 שאלה לא ברורה. – 2016

, סעיף  13עמ'  42
3.21 

 מבוטל  –סעיף קטן א  
 

 מבוטל   -סעיף קטן ב
 

סעיף קטן ג', המילים "מו"מ ולמען  
הסר ספק ביטוח חסר יופעל לגבי כל  

 מבוטלות    – סכום הביטוח הכללי" 
 

 ניתן לקבל 
 

 ניתן לקבל 
 

 לא ניתן לקבל 

, סעיף   13עמ'  43
גניבה שלא תוך  

כדי ביצוע  
 פריצה ו/או שוד 

 מבוטלת    –$ "  1,000הספרה "
  –המילים "הגבוה מבין השניים"  

 מבוטלות  
 

 על ההרחבה זו תחול השתתפות עצמית  
, סעיף השתתפות   11הנקובה לעיל בעמ'  

 עצמית  
 

 . 2ראה תשובה לשאלה 
 
 
 

 . 2ראה תשובה לשאלה 

, סעיף  14עמ'  44
נכסים  

 בשכירות  

, המילים "מוסכם  2סעיף קטן א, שורה 
כי שם המבוטח יורחב לכלול את  

המשכיר ו/או כל מי שהמבוטח התחייב  
להכלילו בשם המבוטח לענין הנכס  

 מבוטלות.  – השכור" 
 

וזאת משום שהמבוטח לא ירצה לשאת  
 בעלויות ביטוח של כל מיני גורמי חוץ.  

 לא ניתן לקבל. 

, סעיף  15עמ'  45
סכות המבטח  

 יצולת לנ
 
 

 מבוטל   -סעיף קטן ב
 

 מבוטל   –סעיף קטן ג'  

 לא ניתן לקבל. 
 

 . לא ניתן לקבל

   15עמ'  46
לפוליסה  

יתווסף סעיף  
 כדלקמן   1.4

מורחב  אש  לביטוח  ביט    לפוליסה  נוסח 
 כדלקמן:    , יתווסף סעיף  2016

למען הסר ספק בהמשך לאמור בסעיף  
מבוטחים( נזקי    ה סיכונים ה )  2.6

והתבקעות, הפוליסה אינה    םנוזלי
מכסה נזקים לצנרת עצמה ו/או הוצאות  

להחלפת  חלקי  צנרת  או עלות רכוש,  
שאינו רכוש צד ג', שנפגע 

  2016בהתאם לתנאי ביט 
ולתנאים ולסייגים שאושרו ע"י  

 המפקח על הביטוח. 



מהנוזלים/התבקעות הצנרת כאשר  
גורם הנזק אינו פגיעה חיצונית  

    פתאומית ובלתי צפויה. )למען הסר ספק
אירוע נזקי טבע ו/או רעידת אדמה  

עה חיצונית פתאומית ובלתי  ייחשב כפגי
צפויה( מובהר בזאת כי נזקים עקב   

 התבלות וחלודה  אינם מכוסים.
כמו כן ולמען הסר ספק השלמה לכל  

מפרק     3.20הרחבה הסיכונים 
לא יחול על  הסיכונים  המבוטחים 

צנרת  ביוב  ו/או ניקוז  תשתיות לרבות 
 ו/או צנרת מים. 

למען הסר כל ספק כל הנ"ל בהתאם   
 ול על צנרת של בריכות שחיה.    יח

הכיסוי הביטוחי  לא יחול על קריסת   
מבנים שאינם בנויים בניה מאסיבית  

)בלוקים ו/או בטון ו/או אבן ו/או  
קרוונים (שאינה נובעת מאירוע חיצוני,  

תאונתי  ובלתי צפוי שגרם לקריסתם  
ו/או קריסת  מערכות )חשמל, מים,  

תומכים   ביוב וכו'(   ו/או קריסת קירות
 לסוגיהם ביחס לתשתיות.

מפרט   –  16עמ'  47
לפוליסת צד  

 שישי  

, לפני המילה  3סעיף כללי , שורה  
"המתנדבים" תתוספנה המילים "בגין  

 וכלפי"  

לא   3שאלה לא ברורה. בשורה 
מופיעה המילה "מתנדבים". 
המילה "מתנדבים" מופיעה  

 . 2-ו  1בשורות 
בסוף הסעיף תתווספנה המילים   2, סעיף   16עמ'  48

"ולמעט הגובים דמי השתתפות  
 . בעצמם"

 

 ניתן לקבל. 

מבוטלת ומוחלפת    –של הסעיף   2סיפא   3, סעיף 16עמ'  49
)אחריות   3.3.2במילים "סעיף 

מקצועית( בסייגים של הפוליסה לא  
יחול על נזקי גוף שנגרמו כתוצאה  

מניהול ופיקוח , שאינם ניהול ופיקוח  
 הנדסי"  

שאלה לא ברורה. זה מה שרשום  
 בסעיף. להלן הציטוט מהמכרז: 

לא יחול  "חריג אחריות מקצועית 
על נזקי גוף שנגרמו כתוצאה  
מניהול ופיקוח שאינם ניהול  

 ופיקוח הנדסי". 
בסוף הסעיף תתוספנה המילים "למעט   5, סעיף 16עמ'  50

 בגין עובדי המבוטח"  
 .2016בהתאם לתנאי ביט 

, סעיף   17עמ'  51
1.2   

המילים "...ו/או זיקה וכל   4שורה  
   מבוטלות – אדם" 

 
, בסוף השורה תתוספנה   5שורה  

המילים "כפוף לאישור הבטח טרם  
 קרות מקרה הביטוח"  

 
, המילים "...וכל אדם אחר  6שורה  

המועסק על ידי המבוטח ו/או הפועל  
 מבוטלות   –מטעמו"  

 . לקבל לא ניתן 
 
 
 

 . ניתן לקבל
 
 
 

 לא ניתן לקבל. 

 לקבל.  לא ניתן    מבוטל – הסעיף  2, סעיף 16עמ'  52
, סעיף  16עמ'  53

3.2 
 . 2ראה תשובה לשאלה    מבוטל – הסעיף 



, סעיף  18עמ'  54
3.6 

תתוספנה המילים " ובתנאי כי אין בכך  
משום ויתור על חובות המבוטח וזכויות  

המבטח על פי חוק חוזה הביטוח  
 " 1980תשמ"א 

 ניתן לקבל. 

, סעיף   18עמ'  55
 הרחבות נוספות  

בסוף הסעיף תתוספנה המילים "פעילות  
כלשהי של המבוטח מתקיימת בהתאם  

לדרישות כל דין/תקנה /צו וברשות  
יימים כל האישורים עדכניים  המבטח ק

למועד הפעילות לרבות אך לא מוגבל  
אישור מכבי אש, אישור ממונה  

בטיחות, בודק מוסמך והמצאתם  
 למבטח בכל עת שיידרש 

 . 4ראה תשובה לשאלה 

לפוליסה צד שלישי יתווסף סעיף     18עמ'  56
 כדלקמן:

איילון לא תטפל בתביעות צד שלישי  
המוגשות נגד המבוטח והמוערכות ע"י  

חברתנו בסכום הנמוך מהשתתפות  
 עצמית "  

 בהתאם לתנאי הפוליסה.

מפרט  19עמ'  57
לפוליסת  
 מעבידים  

 סעיף השתתפות עצמית ייקרא:
 ₪ לאירוע   20,000 –תאונות עבודה  
 ₪ לכל נפגע    20,000 –מחלות מקצוע  

 . 2שאלה ראה תשובה ל

, שורה אחרונה מבוטלת   2סעיף   20עמ'  58
 ותקרא: 

ובתנאי כי מבטח קודם לא דחה את  
 התביעה 

 ניתן לקבל. 

, בסוף הסעיף תתוספנה המילים   3סעיף   20עמ'  59
"ובתנאי כי פעילות כלשהי מתקיימת  

בהתאם לדרישות כל  
דין/תקנה/צו/הוראות בטיחות וגהות  

 בעבודה. 
 
 

 . 4לשאלה ראה תשובה  

 לא ניתן לקבל.  הסעיף מבוטל   -ב 4סעיף   ,  20עמ'  60
בסוף הסעיף תתוספנה המילים "   5, סעיף 20עמ'  61

ובתנאי כי אין בכך משום ויתור על  
חובות המבוטח וזכויות המבטח על פי  

 " 1980חוק חוזה הביטוח תשמ"א 

 ניתן לקבל. 

, סעיף  21עמ'  62
 מהות הביטוח  

יתווסף :תנאי הכיסוי בהתאם לנוסח  
פוליסה לביטוח אחריות מקצועית של  

בתוספת נספח   2019איילון  מהדורה 
 הרחבות לרשויות המצ"ב "  

 . 2ראה תשובה לשאלה 

, סעיף  21עמ'  63
 מהות הביטוח  

 מבוטלת  –, המילה "שונים" 1שורה  
 

המילים "...ו/או הפולעים   2שורה  
 מבוטלות   –מטעמו"  

 מבוטלות   –המילים "בין היתר"   4שורה  

 לא ניתן לקבל. 
 

 לא ניתן לקבל. 
 

 לא ניתן לקבל. 
המילים "כל עיסוקיה   –  1סעיף   ,  21עמ'  64

מבוטלות ומוחלפות   –ופעילויותיה"  
 במילים "בעלי מקצוע"  

 לא ניתן לקבל. 

 :  2סעיף   ,  21עמ'  65
 

 
 



   מבוטלת – , המילה "כדוגמת"  1שורה   
 

אחרי המילה "מגשרים"   3שורה  
תתוספנה המילים "בהליך משפטי  

 "  ת שהופנו ע"י בתי המשפט מנ"

 . לקבל לא ניתן 
 
 

 ניתן לקבל. 
 
 

 :  5סעיף   21עמ'  66
 

 מבוטלת   –המילה "בין "   2שורה  
 

, המילים "בין אם הוא  4+  3שורות 
מתנדב ובין אם ההתקשרות בינו לבין  

  –המבוטח היא כנגד חשבונית מס"  
 מבוטלות  

 
 

 לא ניתן לקבל. 
 

לא ניתן לקבל הבקשה באשר 
למתנדב. ניתן לקבל הבקשה לגבי  

מי שההתקשרות מולו היא כנגד  
, כפוף לכך  חשבונית מס

שהפוליסה תכלול אחריות 
 .שילוחית של העיריה

, סעיף  21עמ'  67
תקופה  

 רטרואקטיבית  

   מבוטלות –המילים "בלתי מוגבל"  
 "   1.6.2021ומוחלפות במילים " 

 
וכן ביקשנו לקבל מידע על עבר הביטוחי  

   2018-2021וכן נסיון תביעות לשנים  

 . 2ראה תשובה לשאלה 
 
 

 . 5לשאלה ראה תשובה  

, סעיף  21עמ'  68
 הרחבות  

לכותרת תתוספנה המילים "מובהר  
בזאת כי הרחבה כלשהי תחול כפוף  

להרחבה רלוונטית מנוסח פוליסה  
בליטוח אחריות מקצועית של איילון  

    2019מהדורה 

 . 2ראה תשובה לשאלה 

 למפרט יתווסף סעיף נוסף כדלקמן:  יתווסף  ,  21עמ'  69
פוליסה לביטוח אחריות  לנוסח  

  2019מקצועית של איילון מהדורה  
 יתווספו הסייגים הנוספים:

אובדן שימוש, עיכוב ו/או  . א
ואי עמידה בלוח הזמנים 

הנובעים מהליכם  
 פרוצדוראליים.   

אובדן ו/או נזק הקשור   .ב
הנובע ממתן/אי מתן  

רישוי עסקים ואכיפתם  
 מכל סוג שהוא 

 . 2ראה תשובה לשאלה 

, מפרט   22עמ'  70
לפוליסת  

כספים בכספת  
 ובהעברה 

הספרה    –סעיף השתתפות עצמית  
מבוטלת ומוחלפת בספרה    –₪ "  2,000"

 "10,000  "₪ 

 ניתן לקבל. 

, מפרט   23עמ'  71
 לביטוח סייבר  

 אנו מבקשים לאפשר הגשת הצעת מחיר 
   לביטוח סייבר כביטוח אופציאונלי

 בלבד ולא כביטוח חובה  

 . 1ראה תשובה לשאלה 

 
 



מסמך או נספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

עמוד פרק 
וסעיף 

 רלוונטים

 תשובות נוסח השאלה 

נבקש אישורכם כי לנייד    כללי  72
פרמיות בין ענפי הביטוח  
השונים ובלבד שהתקציב  

הכולל כפי הצעתנו לא  
 . ישתנה

 לא ניתן. 
 . 1בשאלה מס' ראו הערתנו 

האם לרשות יש מכון טיהור    כללי  73
 שפכים? 

נבקש לציין כי הביטוח לא  
יחול על רכוש ו/או חבויות  

של תאגיד המים ו/או מכוני  
 טיהור שפכים. 

במידה והמועצה מספקת  
מים ו/או נדרש כיסוי  

לתאגיד המים יש לציין  
 במפורש. 

 . 7ראה שאלה לתשובה 

בהמשך לדרישת מבטחי    כללי  74
משנה, נבקש את אישורכם  
להוסיף חריג מגפות  וחריג  

סייבר בהתאם לנוסח  
 המצ"ב.

 . 2ראה תשובה לשאלה 

אחריות   כללי  75
 מקצועית 

האם התעורר מקרה   .1
כלשהוא אשר עשוי לשמש  
עילה לתביעה לפי פוליסת  

 אחריות מקצועית? 
האם ידוע לרשות או   .2

למי מעובדיה הבכירים על  
עובדות כלשהן העלולות  

לגרום להתעוררות תביעה  
נגד המבוטחים בפוליסה  

הקשורות לאחריותו  
 המקצועית? 

 . 5ראה תשובה לשאלה 

מהו האתר בגדול ביותר של    כללי   76

הרשות ומה סכום הביטוח שלו 

? 
 

 לא רלבנטי. 

לאור ניסיון התביעות ועל    כללי  77
מנת שנוכל להכין הצעה  

פרטים ביחס  למכרז נבקש 
להשתתפויות העצמיות  

לתקופה אליהן מתייחס  
  2015ניסיון התביעות )שנים 

– 2019 : ) 
 פוליסת אש: .1

 נזקי טבע .  .1.1
 כל נזק אחר. .1.2

 פוליסת צד שלישי: .2
בגין נזקי טבע   .2.1

 והצפות. 

 ביטוח אחרונה:שנת 
 פוליסת אש:

50,000  .₪ 
 ₪.  100,000מהנזק, מינ'  10% –טבע 

 צד שלישי: 
50,000  .₪ 

 חבות מעבידים: 
20,000  .₪ 

 אחריות מקצועית: 
 לא רלבנטי. 

 
 



 נזק מתשתיות.  .2.2
 לכל נזק אחר.  .2.3

 פוליסת חבות מעבידים:  .3
 לתאונת עבודה.  .3.1

פוליסת אחריות   .4
 מקצועית. 

נבקש אישורכם להוסיף:    כללי  78
לא יחול על   הכיסוי הבטוחי 

קריסת מבנים ו/או חלקי  
מבנים שאינם בנויים בניה  

מאסיבית ו/או קריסת  
מערכות )מים, חשמל, ביוב(  

וקירות תומכים לסוגיהם  
אלא כתוצאה מאירוע  

 תאונתי חיצוני בלבד 

 . 2016בהתאם לתנאי ביט 

נבקש לציין: "תנאי    כללי  79
הפוליסות למעט ביטוח  

אחריות מקצועית יהיה תנאי  
. ביחס לאחריות  2016ביט 

מקצועית יחולו תנאי פוליסת 
אחריות של הפניקס מהדורה 

ולמעט סייבר שיהיה    5.2016
בהתאם לתנאי הפוליסה של  

 הפניקס". 

 . 2ראה תשובה לשאלה 

   3עמוד תקופת הביטוח  80
,  5.2סעיפים  

5.3 

לאור העובדה כי מבטחי  
משנה אינם מאפשרים  

התחייבות לתנאי ביטוח  
של יותר משנה,   לתקופה

 נבקש אישורכם כדלקמן: 
לאחר   5.2סעיף  .1

המילים "על פי  
בקשת העירייה  

בכתב" נבקש  
אישורכם להוסיף : 

"ובכפוף להסכמת  
חברת הביטוח  

ובהתאם לתנאים  
 שיסוכמו איתה". 

נבקש   – 5.3סעיף  .2
את אישורכם  

 למחוק את הסעיף. 

 

 . 6, 5ראה תשובה לשאלות 
 

סעיף   6עמוד  תנאים כללים  81
14 

נבקש אישורכם למחוק את 

 הפסקה הראשונה בסעיף.

 לא ניתן לקבל. 

סעיף   7עמוד  תנאים כללים  82
16 

 נבקש אישורכם :
למחוק את הפסקה   .1

 הראשונה בסעיף.
 

להוסיף בסוף   .2
הפסקה השנייה:  

"ולא יכול היה לדעת  
 על כך". 

 
 . 4ראה תשובה לשאלה 

 
 

 לא ניתן לקבל. 



סעיף   7עמוד  תנאים כללים  83
25 

נבקש אישורכם למחוק את 

 המילים: "רעש וטבע". 

 . 2ראה תשובה לשאלה 

סעיף   8עמוד  תנאים כללים  84
33 

נבקש לציין: "תנאי הפוליסות 

למעט ביטוח אחריות מקצועית  

.  2016וסייבר יהיה תנאי ביט 

ביחס לאחריות מקצועית 

וסייבר יחולו תנאי פוליסות  

 הפניקס

 . 2ראה תשובה לשאלה 

סעיף   8עמוד  תנאים כללים  85
34 

נבקש אישורכם להוסיף:  
"אולם אין בביטול החריג  

לגרוע מחובות המבוטח  
ומזכויות חברת הביטוח  

 עפ"י דין." 

 ניתן לקבל. 

מפרט לביטוח אש   86
מורחב השתתפות  

 עצמית 

נבקש למחוק  את ההשתתפות    11עמוד 

העצמית ולציין השתתפות 

 עצמית כדלקמן: 
  10% –נזקי טבע  .1

מהנזק מינימום  
100,000   ₪

  500,000ומקסימום 
₪ לאתר, אתר  

משמעו שטח מעגלי  
מטר   500ברדיוס 

ומרכזו יקבע ע"י  
 המבוטח. 

רעידת אדמה  :   .2
מסכום   10%

הביטוח לאתר,  
₪   40,000מינימום 

ומקסימום  
 ₪ לאתר.  5,000,000

  –כל נזק אחר  .3
40,000  .₪ 

 . 2ראה תשובה לשאלה 

סעיף   12עמוד  מפרט אש מורחב  87
16 

" נבקש  400,00במקום : "
" וכן נבקש 200,000לרשום : 

אישורכם להוסיף "למעט  
 נזקי טבע". 

 . 2ראה תשובה לשאלה 

סעיף   12עמוד  מפרט אש מורחב  88
18 

נבקש אישורכם לבטל את  
 הסעיף. 
ונגרש כיסוי יש  במידה 

להעביר אלינו את ערך כלי  
הרכב כדי להוסיף אותו  

 לפוליסה ולתמחר.

 לא ניתן לקבל. 
תשומת לב המציע כי מדובר במקסימום  

 ₪.  100,000שווי לכלי רכב 

סעיף   12עמוד  מפרט אש מורחב  89
19   

נבקש אישורכם למחוק  
:"כולל פריצה מרכב גם אם  

 נשאר ללא השגחה". 

 . 2תשובה לשאלה ראה 



  12עמוד  מפרט אש מורחב  90
  –למטה 

 רשלנות רבתי 

נבקש אישורכם להוסיף:  
"אולם אין בביטול החריג  

לגרוע מחובות המבוטח  
ומזכויות חברת הביטוח  

 עפ"י דין." 

 ניתן לקבל. 

סעיף   13עמוד  מפרט אש מורחב  91
 ב

נבקש למחוק את הסעיף, עפ"י 

הוראות מבטחי משנה לא ניתן  

לסטות מתנאי ההשתתפות  

 העצמית בפוליסה 

 . 2ראה תשובה לשאלה 

סעיף   13עמוד  מפרט אש מורחב  92
1.2.5 

נבקשכם למחוק את הסעיף 

 במפרט.  15בכפוף להרחבה 

 לא ניתן. 

סעיף   13עמוד  מפרט אש מורחב  93
3.1 2 

נבקש להוסיף : "פעם אחת 

 בלבד". 

 ניתן לקבל 

סעיף   13עמוד  מפרט אש מורחב  94
 א  3.21

לא   –נבקש למחוק את הסעיף 

ניתן להשיב סכום ביטוח  

 לקדמותו ללא פרמיה. 

 ניתן לקבל 

סעיף   13עמוד  מפרט אש מורחב  95
 ב  3.21

נבקש למחוק את הסעיף )אין  

 (. 2בסעיף זה בפוליסה סעיף 

 ניתן לקבל 

סעיף   13עמוד  מפרט אש מורחב  96
ב גניבה שלא  

 ע"י פריצה 

ההשתתפות נבקש למחוק את 

העצמית, ההשתתפות העצמית 

תהיה בהתאם לנקובה ביחס לזו 

 שבפוליסה. 

 . 2ראה תשובה לשאלה 

סעיף   14עמוד  מפרט אש מורחב  97
 ג

לאחר המילים: "ע"י מי  

מהמבוטחים" נבקש להוסיף :  

 "ובלבד שנעשה בתום לב". 

 ניתן לקבל 

נבקש אישורכם להוסיף   15 מפרט אש מורחב  98
כדלהלן: לעניין נזקי  סעיף 

נוזלים: הפוליסה אינה  
מכסה נזקים לצנרת עצמה  

)צנרת מכל סוג ותאור לרבות 
צנרת ניקוז ו/או ביוב ו/או  

מים מוניציפאלית ו/או  
עירונית ו/או רגילה  

וסטנדרטית במבנה מכל סוג  
שהוא ( והוצאות  

חלקי צנרת ו/או    להחלפת
נזקי כל רכוש מבוטח מכל  

ו רכוש צד  שאינ  סוג ותאור,
ג', שנפגע מהנוזלים ו/או  

מהתבקעות הצנרת לרבות  
הנוזלים עצמם, כאשר גורם  

הנזק אינו פגיעה חיצונית  
פתאומית ובלתי צפויה. למען  

הסר ספק יובהר כי נזקים  
התבלות וחלודה  לצנרת עקב

ו/או נזקי בלאי ופגם טבעי  
אינם בבחינת פגיעה חיצונית 

ובלתי צפויה ועל כן אינם  
ם, וכי כיסוי כל  מכוסי

 . 2016בהתאם לתנאי ביט 



  3.20הסיכונים על פי סעיף 
בפרק "סיכונים מבוטחים"  

בתנאי הפוליסה לא יחול על  
כיסוי זה. מאידך יובהר כי  

אירוע נזקי טבע ו/או רעידת  
אדמה ו/או אש בקשר לצנרת 

ייחשב כפגיעה חיצונית  
 פתאומית ובלתי צפויה 

  - 16עמוד  מפרט צד שלישי  99
 עיסוק 

לאחר המילים : "בשיתוף  
עם משטרת ישראל" נבקש  
להוסיף: "מובהר בזאת כי  

אחריותה של משטרת ישראל 
 אינה מכוסה בפוליסה זו". 

ניתן לקבל, ובלבד שאחריותה השילוחית  
 של העירייה תכוסה. 

  16עמוד  מפרט צד שלישי  100
השתתפות  

 עצמית 

נבקש אישורכם להוסיף  
 כדלקמן :  

נזק שמקורו   .1
  75,000 - שתיות בת
.₪ 

  200,000 –נזקי טבע  .2
 ₪ לתובע. 

 . 4ראה תשובה לשאלה 

סעיף   16עמוד  מפרט צד שלישי  101
2 

לאחר המילים "מפעילי  
חוגים" נבקש לרשום: "אשר 

אינם גובים דמי השתתפות  
 בחוגים בעצמם". 

 ניתן לקבל. 

סעיף   17עמוד  מפרט צד שלישי  102
1.2   

אחרי המילים "לכלול אותו  
בשם המבוטח" נבקש  

להוסיף: "בכפוף לאישור  
 המבטח". 

 ניתן לקבל. 

סעיף   17עמוד  מפרט צד שלישי  103
3.2 

נבקש למחוק את הסעיף או  
לחילופין להוסיף: "בכפוף  

 לאישור המבטח". 

 ניתן לקבל. 

סעיף   18עמוד  מפרט צד שלישי  104
3.6 

נבקש אישורכם להוסיף:  
"אולם אין בביטול החריג  

לגרוע מחובות המבוטח  
ומזכויות חברת הביטוח  

 עפ"י דין." 

 ניתן לקבל. 

מפרט חבות   105
 מעבידים  

  19עמוד 
השתתפות  

 עצמית 

נבקש להוסיף: "בגין מחלת  
מקצוע ההשתתפות העצמית 

 תהיה לנפגע". 

 ניתן לקבל. 

מפרט חבות   106
 מעבידים 

סעיף   20עמוד 
3 

 . 4ראה תשובה לשאלה  נבקש למחוק את הסעיף. 

מפרט חבות   107
 מעבידים 

סעיף   20עמוד 
5 

נבקש אישורכם להוסיף:  
"אולם אין בביטול החריג  

לגרוע מחובות המבוטח  
ומזכויות חברת הביטוח  

 עפ"י דין." 

 ניתן לקבל. 

מפרט אחריות   108
 מקצועית 

לאור העובדה כי במצב   21עמוד 
התביעות אין התייחסות  

נבקש   2021  – 2018לשנים 
היה ביטוח  לדעת האם  

אחריות מקצועית בשנים  
אלה? במידה וכן נבקש לקבל 

 . 5ראה תשובה לשאלה 



 מצב תביעות. 
במידה ולא היה ביטוח נבקש 

לקבל מידע האם הוגשה  
בזמן הזה תביעה או האם  

ידוע על עילה כלשהי שעלולה 
 להביא לתביעה. 

מפרט אחריות   109
 מקצועית 

סעיף   21עמוד 
 מהות הביטוח  

ם לתיקונים  נבקש אישורכ
 שלהלן: 

בפסקה הראשונה   .1
נבקש למחוק:  
"הכוללים בין  

היתר" ובמקום  
 לרשום: "כדלקמן". 

נבקש    1סעיף  .2
להוסיף: 

"במקצועות  
 שלהלן".

במקום   2סעיף  .3
המילים : "בגין  

ריסוס חקלאי  
ואווירי אחריות  

בלבד"   שילוחית
לרשום : "ריסוס  

אווירי וחקלאי אינו  
 מכוסה בפוליסה". 

נבקש    4סעיף  .4
להוסיף: 

 "במקצועות הנ"ל". 
נבקש    5סעיף  .5

למחוק: ובין אם  
ההתקשרות היא  

כנגד חשבונית מס",  
האחריות בגין אלה  

היא רק בגין  
עבודתם של נותני  

השרות,  כמצוין  
 .   4בסעיף 

 
 
 

 לא ניתן. 
 
 
 
 

 לא ניתן. 
 
 
 
 

 יתן לקבל. נלא 
תשומת לב המציע: נתבקשה אחריות  
 שלוחית בלבד לריסוס חקלאי ואווירי. 

 
 
 
 

 ניתן לקבל. לא 
 
 
 

 . 66ראה תשובה לשאלה 
 

מפרט אחריות   110
 מקצועית 

  21עמוד 
גבולות  
 אחריות 

נבקש לדעת איזה אופציה  
היא הקובעת לעניין הזכייה  

 במכרז.

 .  2ראה תשובה לשאלה 
 תמחור ותנאי ביטוח. שיקולים של 

מפרט אחריות   111
 מקצועית 

  21עמוד 
תאריך  

 רטרואקטיבי 

לא ניתן לאשר תאריך  
רטרואקטיבי בלתי מוגבל.  
נבקש לקבוע תאריך ולציין  
 כי הוא כפוף לרצף ביטוחי. 

 . 5-ו  2ראה תשובה לשאלות 
 01/02/2005תאריך רטרו:  

מפרט אחריות   112
 מקצועית 

  21עמוד 
השתתפות  

 עצמית 

נבקש אישורכם להוסיף:  
₪  200,000  –"בגין נזקי טבע 

 לתובע. 

 . 2ראה תשובה לשאלה 

מפרט אחריות   113
 מקצועית 

סעיף   21עמוד 
 הרחבות 

נבקש להוסיף כי תנאי  
ההרחבה יהיו בהתאם לתנאי  

 ההרחבות בפוליסה.

. נא לצרף להצעה,  2ראה תשובה לשאלה 
 ככל שתוגש, את תנאי הפוליסה.

ט אחריות  מפר 114
 מקצועית 

נבקש להוסיף סעיף     21עמוד 
 כדלקמן: 

הפוליסה אינה מכסה אובדן  

 . 2ראה תשובה לשאלה 



ו/או נזק הקשור ו/או הנובע  
ממתן/אי מתן רישוי עסקים  

ואכיפתם מכל סוג שהוא  
בלבד   ביחס לנזקים כספיים 

)שאינם נובעים מנזק פיזי  
לגוף או רכוש(. במידה ויוכח  

כי קיים קשר סיבתי ממתן  
או אי מתן רישוי עסקים  

ואכיפתם, לבין הנזק ו/או  
רם, אז  האובדן הפיזי שנג

יחול החריג גם על נזקים  
 .  פיזיים לגוף או לרכוש

למען הסר ספק החריג  לא  

יחול מקום בו יוכח כי הרשות  

נקטה בכל אמצעי האכיפה  

העומדים לרשותה כלפי  

החייבים ברישוי ו/או שנקיטת  

 צעדי האכיפה אינם

 בסמכות הרשות בכלל.
 

  22עמוד  מפרט כספים 115
פות  השתת
 עצמית 

" נבקש  2000במקום : "
 ". 10,000לרשום: "

 ניתן לקבל. 

האם לרשות תכנית שיקום  כללי  מפרט סייבר  116

למקרה של קטסטרופה? באם  

האם בכוונת –התשובה היא לא 

הרשות לגבש תכנית ומה צפי  

 ביצוע ?

כן. קיים נוהל התאוששות מאסון  
 מחשוב 

תכנית להמשך האם לרשות  כללי  מפרט סייבר  117

פעילות עסקית במקרה של 

קטסטרופה? האם בכוונת  

הרשות לגבש תכנית ומה צפי  

 ביצוע?

 כן קיים נוהל התאוששות מאסון מחשוב 

במסגרת התוכניות כאמור   כללי  מפרט סייבר  118

לעיל, תוך כמה זמן ייקח  

לרשות  לחזור לתפקוד מלא  

 בעקבות אירוע?

 שעות  24עד 

האם קיים לפחות גיבוי אחד   כללי  מפרט סייבר  119

מאוחסן ומאובטח באזור מוגבל 

מחוץ ובנפרד למקום הפעילות  

 הראשי שלך? 
 

אם לא, נא פרט את ההליכים 

 . לגיבוי/אחסון ,אם קיים

 כן

האם נעשית בדיקה של תקינות  כללי  מפרט סייבר  120

 הגיבויים? 
 אם כן, באיזו תדירות? 

 כן. בוצע חודש שעבר. 

נבקש לקבל מידע על אירוע   כללי  מפרט סייבר  121

 חדירת וירוס שחוותה הרשות : 
 מה הנזק שנגרם ?  .א
מה הצעדים שנקטה   .ב

הרשות למיגון המערכות  
 לאחר האירוע ?  

אשר    ESETהמערכת מוגנת ע"י 
 . FWמתעדכנת מדי יום. כולל 

 עד היום לא נגרם נזק מוירוסים.



שם   23עמוד  מפרט סייבר  122
 המבוטח    

נבקש להשאיר בשם המבוטח  

את עיריית כפר יונה בלבד ,  

במידה ונדרש כיסוי סייבר  

לחברות בנות של עיריית כפר 

יונה יש להעביר התייחסות  

 כדלקמן:
 רשימת חברות הבת  -
האם כל חברות הבת   -

המצוינות לעיל חולקות  
את אותה רשת מחשבים  

 עם החברה ? 
המחשב  האם כל בקרות 

המפורטות בשאלון הביטוח,  
חלות גם על חברות הבת  

 . המצוינות לעיל

יש להותיר את החברה הכלכלית בשם  
המבוטח שבבעלות מלאה של עיריית  

 כפר יונה ומהווה זרוע ביצוע שלה.

 23עמוד  מפרט סייבר  123
 גבול אחריות  

לאור העובדה כי   .1
הפוליסה דולרית  

נבקש אישורכם  
 אופציות,   2להציע  

  –אופציה א 
1,000,000   ,$ 
- אופציה ב' 
2,000,000  $ 

נבקש לדעת איזה   .2
אופציה קובעת  
לקביעת הזוכה  

 .במכרז

 ניתן לקבל  .1

 
 
 
 
 
 
 
 

 שיקולי תמחור ותנאי ביטוח  .2

השתתפות   מפרט  סייבר  
 עצמית 

נבקש להוסיף תקופת  
 . שעות  12המתנה של 

 . 2ראה תשובה לשאלה 

במקום המילים: "בהפרעה    הרחבה א   
לפעילות אינטרנטית" נבקש  

לרשום " שיבוש הרשת",  
תנאי ההרחבה יהיו בהתאם  

 לנוסח הכיסוי בפוליסה. 

 . 2ראה תשובה לשאלה 

  23עמוד  מפרט סייבר  124
הרחבות ב, ד,  

 ה, ז, ט

רכם כי  נבקש את אישו
ההרחבות יהיו  בהתאם  
 לנוסח הכיסוי בפוליסה. 

 . 2ראה תשובה לשאלה 

 23עמוד  מפרט סייבר  125
 הרחבות ג  ו 

נבקש אישורכם כי הכיסוי  
יהיה בכפוף לנוסח הכיסוי  

בפוליסה אולם הכיסוי יוגבל 
 מגבול האחריות.  20%-ל

 . 2ראה תשובה לשאלה 

 23עמוד  מפרט סייבר  126
 הרחבה ח 

נבקש להחליף את   -
המילה "אובדן רווחים"  

 במילים "אובדן הכנסות" 
נבקש להסיר  את המילה   -

 "פגיעה מתמשכת" 
נבקש להוסיף "כי הכיסוי   -

יהיה בהתאם תנאי  

גבול  הכיסוי בפוליסה"

האחריות לכיסוי זה  
מגבולות   35% -יוגבל ל

 האחריות של הפוליסה 

 . 2ראה תשובה לשאלה 



 
  23ד מוע מפרט סייבר  127

 הרחבה י'  
נבקש להחליף את המילים   -

"לא יחשבו לחריג פוליסה"  
  -בפוליסה  9למילים: חריג  

 פעולת טרור לא יחול  על
 באופן שבוצעו פעולות

 . אלקטרוני

 . 2ראה תשובה לשאלה 

 
 
 


